شماره:
تاریخ:

« بسمه تعالي »

مدیر محترم فرهنگی  ،فوق برنامه و تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

با سالم و ادب
احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل که دانشجویان این دانشگاا مگب بامگضم گین تضوسگ
اساسنامه کانون .......................................

امضد اس

درخواس

تاسضس آنرا داریم .

با تأیضد جنابعالب و تأسضس کانون بتوانضم هرچه بضشتر در جه

اعتالي فرهنگ غنب اسالمب و

ایرانب این مرز و بوم گام بر داریم .
اعضاي هضأت موسس کانون :
ردیف

نام و نام خانوادگب

نام تدر

رمته

میار

تلفن تیاس

امضا

دانشجویب
1
2
3
4
5
6
7

1

« بسیه تعالب »

اساسنامه کانون

............................................

دانشاا علوم تزمكب مازندران

کانون دانشجوئب  ............................نهادي مستقل  ،غضر صنفب و غضر سضاسگب مگب بامگد و اساسگنامه آن
برطبق دستورالعیل نحو تشكضل کانونهاي فرهناب هنري و اجتیاعب و دانشجویان دانشگااههاي علگوم
تزمكب کشور تنظضم گردید اس .
ماد : 1
نام کانون  ............................ :مب بامد.
ماد : 2
مرکز اصلب و نشانب کانون  .................................................................................. :مب بامد کگه تيضضگر آن بگا
نظر معاون

دانشجوئب و فرهناب دانشاا انجام مب تذیرد.

ماد : 3
اهداف و مو وع فعالضتهاي کانون :
الف)
ب)
ج)
د)
هگ)
ز)
ح)
و)
ماد : 4
ارکان اصلب کانون بشرح ذیل مب بامد :
الف) هضأت مؤسس
ب) مجیع عیومب
ج) موراي کانون
د) دبضر کانون

امضاي اعضا

2

ماد : 5
وظائف هضأت مؤسس :
فرهناب  ،فوق برنامه دانشاا

الف) ارائه تقا اي تشكضل کانون و تحویل اساسنامه آن به مدیری
ب) برگزاري اولضن جلسه مجیع عیومب
ج) برگزاري انتخابات جه

تعضضن موراي کانون

ماد : 6
اهم وظائف و مسئولضتهاي مجیع عیومب :
الف) تصویب و قبول عضوی

و تعضضن مرایط براساس اساسنامه موجود که تا قبل از تشكضل مجیع ایگن

مهم برعهد هضأت مؤسس اس .
ب) انتخاب موراي کانون و عزل آنان براساس « نصف  » 1 +آراء موافق در مجیع عیومب انجام مب تذیرد
ج) هرگونه اصالح یا تيضضر در اساسنامه و یا انحالل کانون بگا رعایگ

مقگررات مربوطگه و دسگتورالعیل

کانونها .......................................................انجام مب تذیرد.
ماد : 7
جلسات مجیع عیومب هر نضیسال یكبار با دعوت رسیب از سوي هضأت رئضسه و دبضر کگانون تشگگگكضل
مب مود و درصورت لزوم تشكضل آن بطور فوق العاد بالمانع اس .
ماد : 8
جلسات مجیع عیومب با حضور « نصف  » 1 +نفر اعضاء رسیض

مب یابد.

ماد : 9
تصیضیات اخذ مد با  3/4آراء حا ر در جلسه رسیب معتبر خواهد بود.
ماد : 11
اعضاء اصلب موراي کانون  5نفر و  2نفر عضو علب البدل مب بامند که بصورت ساالنه انتخاب مب گردند.
ماد :11
عزل یك یا چند نفر ازاعضاء موراي کانون تا قبل از تایان دور یكساله با رعای

مواد اساسنامه بالمگانع

اس
ماد : 12
موراي کانون از بضن خود یكنفر را بعنوان دبضر انتخاب خواهد کرد.
امضاي اعضا
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ماد : 13
جلسات موراي کانون هر دو هفته یكبار در محل تعضضن مد تشكضل خواهد مد و تصیضیات اخذ مگد
در موراي کانون با « نصف  » 1 +آراء معتبر خواهد بود.
ماد : 14
وظائف موراي کانون به عنوان نیایند رسیب کانون بشرح ذیل اس

:

الف) اجراي مصوبات مجیع عیومب و بررسب تضشنهادات اعضاي عادي جه
ب) انجام فعالض

اجرا

در راستاي اهداف کانون

ج) تهضه گزارش از فعالضتهاي فرهناب کانون و نحو عیلكرد آن و تناسب مسگائل مگالب کگانون و ارائگه
گزارش به معاون

دانشجوئب و فرهناب دانشاا

د) تضشنهاد براي اصالح و هرگونه تيضضر در اساسنامه و اعالم آن به مدیری

فرهناب  ،فوق برنامه

ماد : 15
دبضر کانون مجري تصیضیات موراي کانون مب بامد و در قبال اجراي تصیضیات مسئول اس .

ماد : 16
درصورتضكه هر علتب ( استعفا  ،انتقال و  ) .............بر طبق دستورالعیل اجراي کانونهگا  ،تعگداد اعضگاي
موراي کانون به کیتر از  3نفر تقلضل یابد دبضر کانون بایستب مراتب را به معاون
دانشاا اعالم نیاید تا کانون با مسئولض

مستقضم معاون

دانشجوئب و فرهناگب

دانشجویب و فرهناب ( تا انجام انتخابات دور

بعدي ) به کار خود ادامه دهد.
ماد : 17
کلضه اموال کانون غضرقابل انتقال اس

و با توجه به اهداف اصلب کانون هرگونه درآمگدي حاصگل مگود و

بخشب از آن بعنوان هزینه جاري و قانونب در جه

توسعه کانون و تضشبرد امور به مصرف خواهد رسضد و

بخشب هم بعنوان ذخضر احتضاطب کانون منظور خواهد مد .
این اساسنامه در  17ماد و یك تبصر تنظضم گردیگگد و بپضوس

تقا انامه تسگلضم مگدیر فرهنگگاب ،

فوق برنامه دانشاا مب گردد و از تاریخ ...........................................تس از اخذ مجوز قابل اجرا مب بامد.
امضاي اعضا
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